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الزمن ( يف مرحلت االرتقاء  يف  –العالقت بني عذد من املتغرياث البايوكينماتيكيت و) دالت القوة 
 الوثب العايل بطريقت فوسبوري

 *نواف عويد ألعبيدي م.د.
 f_a_abood@yahoo.com  /البريد االلكتروني/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراقااللعاب الفرديةفرع *

 ( 7102  آذار 5......... القبول  7107 تشرين الثاني 72م )االستال 

 امللخص

 -أهداف البحث : يهدف البحث التعرف إلى:
 قيم عدد من المتغيرات البايوكينماتيكية في مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري . 10
 الوثب العالي بطريقة فوسبوري . الزمن( في مرحمة االرتقاء في –قيم عدد من متغيرات )دالة القوة  10
الزمن( في مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة  –العالقة بين عدد من المتغيرات البايوكينماتيكية ومتغيرات )دالة القوة 10

 فسبوري . 
جامعة الموصل استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة البحث وكانت العينة من طالب كمية التربية الرياضية /  

( طالب وكانوا أفضل الواثبين في الوثب العالي من جميع  5باألسموب العمدي في الوثب العالي وكان قوامها)  0100-0100لعام 
( محاوالت  في كل ارتفاع حسب ما جاء بالقانون الدولي أللعاب الميدان والمضمار ثم تم 0المراحل ، قام الباحث بمنح الواثبين )

 (SONY ) ( صورة / ثانية نوع05( ذات سرع )0انجاز )ارتفاع( ، كما استخدم الباحث آالت التصوير فيدوية عدد)تحميل أفضل 
يابانية الصنع، فضال عن موقع جهاز منصة قوة رد فعل األرض التي كانت موضوعة في منطقة االرتقاء الخاصة المعدة لهذا 

الزمن ( بوساطة جهاز البالنوميتر الذي يقيس  –متغيرات ) دالة القوة  الغرض مسبقًا،كما استخرج الباحث مساحات أشكال قيم
 المساحات غير المنتظمة 

 استنتج الباحث ما يأتي : 
وجود عالقة معنوية بين عدد من المتغيرات البايوكينماتيكية كزمن مرحمة االرتقاء والسرعة الزاوية والسرعة المحيطية وارتفاع  10 

الزمن من مساحة وزمن في مراحمها المختمفة )اصطدام ، وامتصاص ، ودفع( في -متغيرات دالة القوة م.ث.ك الجسم مع عدد من
 مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري .

الزمن في مرحمة الدفع  –إن قمة زمن ومساحة ما تحت المنحنى لمرحمة االمتصاص ينعكس ايجابيا عمى متغيرات دالة القوة  10
 االرتقاء في الوثب العالي بطريقة بشكل عام .لمرحمة 

أقصى قوة رد فعل في مرحمة االصطدام لها دورا فاعال لمرحمة االرتقاء اعتمادا عمى قوة  االرتقاء في اجتياز العارضة كمما  10
 ارتفعت العارضة .

ية الجذع المناسبة لتحقيق أفضل انجاز في تعد زاوية كاحل رجل االرتقاء وزاوية ركبة رجل االرتكاز العامل المهم لتحديد زاو 10 
 الوثب العالي بطريقة فوسبوري .

 

  7106 –( 46) –العدد  –( 71) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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 -يوصي الباحث بما يأتي:
تقميص زمن مرحمة االمتصاص قدر اإلمكان الختزال الهدر في القوة المنتجة في مرحمة االصطدام الستثمار هذا اإلجراء في  -0-

 يقة فوسبوري .مرحمة الدفع في مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطر 
 تطوير السرعة الزاوية لمجسم في مرحمة الدفع النعكاساتها االيجابية عمى مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري . -0-
التأكيد عمى انجاز أقصى قوة في مرحمة الدفع المقرون بسرعة األداء لتحقيق أفضل انجاز في الوثب العالي بطريقة  -0-

 فوسبوري.
ستخدام جانب التصوير الفيديوي والتحميل الحركي من قبل الباحثين والمدربين باستخدام األجهزة الحديثة لموقوف عمى أهم ا -0-

 نقاط القوة والضعف لتطوير األداء الفني لمفعاليات المختمفة ومنها الوثب العالي.
 فوسبوري -الوثب العالي  -الرتقاءمرحمة ا -دالة القوة  -المتغيرات البايوكينماتيكية الكممات المفتاحية: 

THE RELATIONSHIP BETWEEN NUMBER OF  BIOKINEMATICS  VARIABLES 

AND FORCE-TIME FUNCTION IN  THE TAKE OFF PHASE  IN HIGH JUMP IN 

FUASBORY METHOD  

Lecturer. Dr.  Nawaf Owaid Abood Al-obaidy 

Abstract 

Research’s aims: .To realize : 

1. The values of some of Biokinematics variables in the takeoff  phase in high jump in 

Fuasbory method.  

2. The values of some of force-time function variables  in the takeoff  phase in high jump in 

Fuasbory method. 

3. The correlation between the Biokinematics variables and force-time function in the takeoff  

phase in high jump in Fuasbory method .  

The researcher has applied the descriptive method for its convenience with the nature of the 

research . the researcher choose the sample of physical education college students/ university of 

Mosul The research sample has consisted of (5) in high jump in Fuasbory method  as  while as the 

best jumper in all phases on the yaer2011-2012 . Each jumper was given (3) trials in each height  

according to the international law of track and field games. All the trials were filmed and the best 

trial was analyzed. The sample subjects have been filmed by using two video cameras  that ( 25 ) 

frame / second in the high   speed type Sony Japanese fashion as well as using the force platform of 

measuring ground reaction force prepared for this purpose . then the researcher  extract areas and 

shapes of force –time function by Planomeetr equipment which measured unlike regular areas  . 

After the analysis was achieved, data were statistically handled by applying SPSS application. 

Statistical means applied in the research are as follows: (arithmetic mean, standard deviation, 

Person simple corre1lation coefficient, variance coefficient and percentage).  

  The research Conclusions this : 
1 . Has been significant relationship  between some of the kinematics variables in time climb phase 

and angler velocity and circumference  velocity and the highest of body mass center of gravity's with 

some of force –time function like area and time in different phases of ( impact – absorb – push ) in 

the take-off phase in high jump in Fuasbory method. 

2 The less of time and area under the curve of  absorb phase has  positive inversion on the force –

time function variables in push phase ) in the take-off  phase in high jump in fuasbory method . 
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3 . Maximum force of  reaction in the hit phase play effective part  as the climb phase dependence on 

the climb force for crossing the bar as well as became highest .  

4 . Pluralism the ankle angle of take of leg and the angle of knee to rest on leg the important factor 

to definition the trunk angle opportunity to realization best achievement in high jump in Fuasbory 

method . 

      The researcher has recommended the following: 

 1.  Reducing the absorption phase as much as possible in terms of time saving the generated force 

during the impact phase in order to invest this measure ) in the take-off phase in high jump in 

Fuasbory method . 

2 . . Developing the body angular velocity during the pushing phase for its positive reactions on real 

in the take-off phase in high jump in Fuasbory method . 

3 . Confirmation on the performance as much as possible achievement of force generation 

associated with velocity to attain the best achievement in high jump with Fuasbory method .  

4 . Use the video films style and movement  analyzes by coaches and researchers by using  modern 

equipment in order to find out the most important points  of developing the technical  performance 

for different activities and high jump one of them . 

HIGH  -TAKE OFF PHASE   -TIME FUNCTION -FORCE -MATICS  VARIABLES BIOKINE Keywords: 

 FUASBORY METHOD -JUMP  

 التعريف بالبحث-0
 :   المقدمة وأهمية البحث 0-0
نهجت  ول  لعاتمعا لعقدموقتتت لعد طتمط لعقلتتتقا عبتدمتم  لقاتتدلإل لاول  للانجتمع لعتممعتى قادقتتولع ومتا دطمقتت  لعامتلا لعدطلمممتتت  

جتتل  ل عوتلاتم  للالإتمو للتهدقتما لقنهم لعلمملقمطمنمك ، للوأ لعدنمفس مشتدو لتمه هتال لعتول  لماتداقمت لعلاتمل  لعامقمتت لعإوماتت لل 
لمعاللقتت  لااماتتتمت لعدتتتى دتتتو   فتتتى دنامتتتا لاول  لعقهتتتمتي تطدشتتمو لاتتتمل  دوتملمتتتت إوماتتتت للتهدقتتتما لمعجللنتتت  لعلونمتتتت لع م تتتت 

ل  لمعمالتتت فعتتبع وتته لعاللقتت  لعنااتتمت للعامممتتت للعقمطمنمطمتتت للعدسامتتت للاتتمل  لتادشتتام  لعاتتتما لقتتو شتتطم  هتتال لتطدشتتمفم  قاتتع 
إه لعدطتتتلت لعامقتتتى لعإتتتومو لودقتتتو ومتتتا لعامتتتلا لعامقمتتتت إا قداتتتمتوت أاتتتهق  إاتتتهمقم قتتتاهبع فتتتى دطتتتلمت لاعاتتتم  لعق دماتتتت ، 

قطمنمتت لاتداقمتل عتأل لااتت لعطلمتت دإاتمه لدطتلمت قاتدلإل لاول  لعانتى للعتققتى  فتى  للانامنمت جقماهم لقنهم وما لعلمملقمطمنمك لل 
ا ماتتتو لعلمملقمطمنمتتتك لإتتتو لعامتتتلا لعدتتتى دانتتتا لدطتتتلت لعإتطتتتم  لعتممعتتتمت قتتته  تتتب  لعوتلاتتتت للعدإممتتت  عنتتتلع لعاامعمتتتت لعققتتتمتس ، إ

مجمو لعابقم    (   1،  2006) شمنى لآ تله ،               للعدملما لعلمملقمطمنمطى لدلعمح لعاتلقم  لل 
م  لعقدموقتتت لعدتتى داتتها فتتى دطلمتتب ندتتملا لعلإتتلو لاجهتتعل لعإوماتتت للعلاتتمل  لعامقمتتت لعقدطتتلتل فعتتبع وتته لعدمنمتت لاتتد ولا إه 

لعقمولنمتت للعق دلتمتتت قتو اتته  قهقتت لعلتتمإامه للعقتوتلمه فتتى ل دلتمت آعمتتت ومقمتت دداتتا لمعوقتت للعقلعتتلومت عمممتمس للعدمتتلما لدلجمتتأل 
إلو ومتا أهقمتت لعدمتلما لعقاتدقت لاول  لعانى عمقهمتل  لعتممعمت لعاي مدا لدإمم  لعإتطت دإممبع وقمممع ، فمو أطو  لعوتلام  للعل

لماتتد ولا أنظقتتت قمطمنمطمتتت عمممتتمس لعامقتتى لعتتوقمب عدإاتتمه قاتتدلإل لاول  ،  لأه هتتال لانظقتتت لعقمطمنمطمتتت لماتتد ولا لعإماتتل  
ه لعقدسمتل  لعامقمتت وته لاول  لآلعى أ لإ  قه دطنلعلجمم لعدوتم  لعتممعى لعاي مقطه قه  بعأل لعإ ل  وما قاملقم  و

لداتتو فامعمتت لعلاتت  لعاتمعى لطتممتتت )فلاتتللتي( إإتوإل فامعمتتم  لعاتمإت للعقمتتوله لعدتى دتتو   عتتقه ( . 397،  2007إاته ،  ) 
(.لمتتدم ص هتتوو لعدطتتلمت فتتى دطنمتتك فامعمتتت لعلاتت  لعاتتمعى إعتتا 291993قنتتمها لعوتلاتتت فتتى طممتتم  لعدتلمتتت لعتممعتتمت   )إقتتوله،

أقت  قم مقطه قنهم وله دامتض قا لعمتمنله لع تمص لهتم ، نااأل ، لفى لعلق   دلفت قتلت قتطع ام  طدمت لعجاا فلب لعامتعت
ب قمطمنمطمتتمع ، إا داتو فامعمتت لعلاتت  لعاتمعى قتته إإتوإل فامعمتتم  للتلقتو الت  لمعدجتلتتت إه لاتد ولا طتممتتت فلاتللتي هتى أفعتت  لعطت 
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إعتتا جمنتت  لع تتام  لعلونمتتت فتتى دإومتتو لعقاتتدلإل  لعمتتلل لعاتتتمات للعدتتى دادقتتو ومتتا دطلمتتب لعمللوتتو لعقمطمنمطمتتت لعدتتى دتتدإطا لتتولتهم
( ، لفتى إتطتت لعلات  لعاتمعى مجت  ومتا لعللات  لتاتدامول قته  361-360،  1990لعتققى لعاي م   إعمأل لعللا  ) واقتمه ، 

لعقاتمت لعقتجإت لعإم مت عمتج  لعإتل لقتجإت لعاتلومه فعبع وه لعوفا لتجت  لتتدمم )لعتجت  لعنمهعتت ( لقتم مدنمات  لطلماتت 
لعقمطتمنمطى للمععللمتتت لعقامنتتت لمدجتمل لعامتعتتت ، لله فتتى عإظتتت لعدلقتو عمللاتت  اول  قتإمتتت لتتدمتتم  فمنتأل مدتت ات لمتتلدمه قداتتموعدمه 
هقتتم لعه لعجاتتا لمدجتتمل لااتتا  لقتتلل تو فاتت  لاتض لمدجتتمل لاومتتا ، لعملاتت  إعتتا لاومتتا ومتتا لعللاتت  أه ماتتمط قتتلل أطلتتت قتته 

قمولت لعملل لعدى ملاعهم لعللا  لمدجمل لاتض وما لتتدامع لعتاي متمتو لمل تأل لمتدجتمل لعتاي دتؤوإل فمتأل لعإتطتت لعه لعجاا لمادقو 
 (.   136،  1999)لجدممع لعامتعت ( ) لعهمشقى ، 

قتتو أشتتمت  لعاومتتو قتته لعوتلاتتم  للعلإتتلو إعتتا أهقمتتت قتإمتتت لتتدمتتم  قتته لتتمه جقمتتا قتلإتت  لعلاتت  لعاتتمعى لعق دماتتت لطتممتتت 
فلاللتي فى لنجمع لعلا  لعامعى ل م   دمك لعوتلام  إعا لإو لوتلات لعقدسمتتل  لعطمنقمدمطمتت لوتوو قممت  قنهتم دطتتب إعتا 
لعقدسمتتل  لعطمندمطمتت لع م تت عهتال لعقتإمتتت قته قتلإت  لت تطولا للتقد تمص للعتتوفا لقاتمإت دإت  لعقنإنتا لقاتفتت قمتتولت 

لعللاتت  عهتتال لعقتإمتتت دإعتتمتل تجدمتتمع لعامتعتتت لمتتداموتتم  لعق دماتتت لعدتتى داتتو قتته أانتتم  أول  فتتى لعمتتلل لأق تتا قتتلل لعقنهتتم 
عتتال لتدتت إل لعلمإتتو إعتتا داتتممط لععتتل  عوتلاتتت وتتوو قتته .  لعاللقتت  لعامومتتت ال  لعدتت امت لعقلمشتتت فتتى دطمقتت  أول  قتإمتتت لتتدمتتم 

( فتتتى قتإمتتتت لتتدمتتتم  فتتتى لعلاتتت  لعاتتتمعى لطتممتتتت لعتتتعقه -) ولعتتتت لعمتتتلل فعتتتب وتتته لاتتتض قدسمتتتتل   لعقدسمتتتتل  لعلمملقمطمنمطمتتتت
 فلاللتي عامنت لعلإو .

 مشكمة البحث:0-0
دطقتته قشتتطمت لعلإتتو إتتل  فامعمتتت لعلاتت  لعاتتمعى الدهتتم للن اتتمض قاتتدلإل لتنجتتمع فمهتتم وتته لعاتتنلل  لعاتتملمت لإاتت     

قل تت  لمعاتتم  لعاتتمإت للعقمتتوله لجتتو أه هنتتمك  لتتتل لعلمإتتو لعقمولنمتتت طلنتتأل قتتوتلمع عقند لتتم  طممتتت لعدتلمتتت لعتممعتتمت لجمقاتتت لع
وتوا لعدطلمتب لاقات  عدلجمهتم  لعقتوتلمه فمقتم مدامتب دتلجامع فى قادلإل لتنجمع للإو لااتلم  لعدتى أو  إعتا هتال لعدتلجتا هتل 

لعق دماتت عإظتت لاقت لمعنللإى لعقمطمنمطمت عهال لعاامعمت لأهقهم قتإمت لتتدمم  لطمامت لعتتلط لع تإمح عإتطتم  قام ت  لعجاتا 
لت تتطولا للتقد تتمص للعتتوفا عتتدقطه لدهمتتن لعللاتت  قتته لجدمتتمع لعامتعتتت لدإممتتب أفعتت  لنجتتمع ، فعتتبع وتته قاتفتتت قمتتولت 
لعمتتلل لعقاتتمطت ومتتا لاتض لعقنهتتم فتتى قتإمتتت لتتدمتتم  للاتتمطت جهتتمع قن تتت قمتتمس قتتلل تو فاتت  لاتض عمدل تت  إعتتا قتتم إال 

لعاتتوت فتى قتإمتت لتتدمتم  عتدقطه لعاتمقممه للعقوتاتمه للعقتوتلمه قته لعتا لعلتتلقا لعدوتملمتت  طمنلل لعللالمه ماد وقله لعمتلل أا
 لعقنمالت عإ  قشطمت لعدتلجا فى قادلإل لتنجمع للعنهلض لمنجمع فامعمت لعلا  لعامعى قه جومو .

 -:إعامهوو لعلإو لعداتو أهداف البحث:  0-0
 طمت فى قتإمت لتتدمم  فى لعلا  لعامعى لطتممت فاللتي .قما ووو قه لعقدسمتل  لعلمملطمنقمدم 1-3-1
 لععقه( فى قتإمت لتتدمم  فى لعلا  لعامعى لطتممت فاللتي . –قما ووو قه قدسمتل  )ولعت لعملل  1-3-2
اتتمعى لعتتعقه فتتى قتإمتتت لتتدمتتم  فتتى لعلاتت  لع –لعابقتتت لتتمه لاتتض لعقدسمتتتل  لعلمملطمنقمدمطمتتت لقدسمتتتل  ولعتتت لعمتتلل  1-3-3

 لطتممت فلاللتي .
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 مجاالت البحث: 0-0
( للالتتتمه فتتتى لعلاتتت  لعاتتتمعى لطتممتتتت فلاتتتللتي قتتته طتتتب  طممتتتت لعدتلمتتتت  5أفعتتت  )  دتتتا ل دمتتتمت المجاااال البشاااري:0-0-0

 لعتممعمت/جمقات لعقل   .
 قما  طممت لعدتلمت لعتممعمت / جمقات لعقل  . المجال المكاني: 0-0-0
 .24/11/2011لعسممت  17/11/2011قه  ول ع للد: المجال ألزماني 0-0-0
 -اإلطار النظري والدراسات السابقة والمشابهة : -0
 اإلطار النظري :  0-0
 األداء الفني والميكانيكي لفعالية الوثب العالي بطريقة )فوسبوري(:  0-0-0

 هى: ول  لعانى إعا أتلا قتلإ  تلمات لدام  قاظا لعق موت للعوتلام  وما دماما لا
 مرحمة الهبوط  . -0مرحمة الطيران وعبور العارضة       -0مرحمة االرتقاء    -0االقتراب   -0 

   :   االقتراب   -0
ملتتوأ لتقدتتتل  فتتى هتتال لعطتممتتت لتتمعتطض لشتتط  قاتتدمما اتتا ممتتلا لعللاتت  لتتمتنإتلو لمدجتتمل نمطتتت لعنهتتلض فتتى لعتتابو  طتتلل  

 - 7 )لعملس )لعابو  طلل  لا متل( . لمدطله لتقدتل  فى هتال لعطتممتت قتهلا متل. لومول مطله لعجع  لعقادمما أطل  قه 
ا/امنمتت ونتو لعبولتمه لعقدمتوقمه. لمبإتظ 8 طلل.  لمدقمع لتقدتل  فى هال لعطتممت لاتتوت ومعمتت ناتلممع قتو د ت  إعتا (  11

 أه لعا لعجاع مطله قادوتع لت مإوو لأل أي ولتله. 
متتتل قلتت  لتتدمتتم  مدسمتتت لعتتا لعجتتاع، إمتتو مظهتتت لتتأل قتتمبع ظتتمهتلع عم متتو ، لمتتؤوي اعتتك لعقمتت  لفتتى لع طتتلل  لعاباتتت لا 

إطمعتتت اتلع لعمتتلل، ل تتب  لع طتتلل لا متتتل مطتتله لعجتتاع قتتو للجتتأل لعامتعتتت فعتتبع وتته عم متتو إعتتا  اتتض قتطتتع امتت  لعجاتتا 
لععللمتت لعقطمللتت قلت  وقممتت لتتدمتم ، لمبإتظ  لمعجمن  لاداولولع عمقتإمتت لعمموقتت. لفتى هتال لعمإظتت متدا لعإ تل  ومتا اتتوت

هنتتم أه لعتتللالمه لعتتامه ماتتد وقله لعاقتت  قتته  تتب  لعتتاتلومه قاتتمع ممجلتتله إعتتا اتتإ  لعتتاتلومه عم متتو ) متتو لعجتتاع( ، أقتتم 
م  إعتتا أانتتم  لتقدتتتل . لم تت  لعللاتت  لمتتوا لتتدمتتفتتى لعتتللالمه لعتتامه ماتتد وقله اتلع للإتتول فدظتت  لعتتاتلومه ونتتوها طقتتم هتتى 

لعتتا قاتتمه مشتتط  عللمتتت داتتقا عللمتتت لتتدمتتم . لدطتتله لع طتتلل قتتم قلتت  لا متتتل أطتتل  قتته لا متتتل لاعتتك ع اتتض قتطتتع امتت  
 لعجاا دقهمولع عتفاأل فى لع طلل لا متل، لدطله لع طلل لا متل ق متل عألالم  لآلدمت: 

 لا متل للعاأل لمتدامع أوما فلب لعموا لعنمهعت. أ. إه لع طلل لا متل داقح لجم  لعلتك لعقن اض فى لع طلل قم قل  
  . إه لع طلل لا متل داقح لجم  لعامب لع مامت أي لعامب لعققتجإت عألقما اا عألوما لاتوت إل  ودمت ق متل. 

 جت . إه لع طلل لا متل داقح لجم  قتطع ام  لعجاا فلب لعموا لعنمهعت للق  ق مت جولع. 
 ( . 1قلعح فى لعقمإب )  طقم مرحمة االرتقاء : -0

دلوأ قتإمت لتتدمم  قه لعمإظت لعدى مبقس قوا لعللا  لاتض ونو نهممت لعتطعت لعدمتلمت إعتا لعمإظتت لعدتى مدتتك لهتم لعللات  
ه للتتع شتى  دامعجتأل طتممتت )فلاتللتي( هتل لعإ تل  New Studies in Athletics, 1986, 34- 35لاتض. ) (  . لل 
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فمتأل ا.و.ك.  قدامقتتول ومتتا نمطتت لتتدطتتمع )قنطمتت لتتدمتتم ( عمإ تت  لعللات  ومتتا أطلتت قتتوتل ومتتا  ومتا لعلعتتا لعتاي مطتتله
 (   76،  1990لعوفا إعا لاوما .)إامه لآ تله ، 

ونتتوقم م تت  لعللاتت  فتتى لع طتتلل لا متتتل قتته لعتطعتتت لعدمتلمتتت إعتتا لتتدمتتم ، مبقتتس لاتض لطاتت  لعمتتوا لعتتاي مندمتت  لاتتتوت 
( وتجتتت، لدلاتتو قتتوا  25 – 10لعمتتوا، لمشتتط  لدجتتمل قتتوا لتتدمتتم  ومتتا لاتض عللمتتت قتتا لعامتعتتت لقمتتولت )هملمتتت إعتتا قشتتط 

لتتدمتتم  وتته لعامتعتتت نإتتل قدتتت للإتتو، لمبإتتظ هنتتم أه لعتتا لعمتتوا لعنمهعتتت لهتتى قاتتتلول ومتتا لاتض مشتتط  وقممتتت دلقتتو 
لعدمتلمتتت ققتتم متتؤوي إعتتا لعمتتوتل ومتتا دإلمتت  لعاتتتوت  )عمتجتت  لعنمهعتتت فمتتط( دتتؤوي إعتتا د اتتمض لعاتتتوت لعقطداتتلت قتته لعتطعتتت

 لافممت لعقطدالت قه لعتطعت لعدمتلمت إعا قلل وفا وقلومت إعا لاوما.
دتت دى لاتتو اعتتك قتإمتتت لقد تتمص لع تتوقت، لفمهتتم دنانتتى تجتت  لتتدمتتم  لاتتض لعشتتى ، لملتتوأ لعجاتتا لتتمعدإتك إعتتا    

قتته أهتتا قتلإتت  لعإتطتتت  ا لتتدمتتم ، لداتتو وقممتتت لعدإعتتمت عبتدمتتم لعلعتتا لعاقتتلوي لإمتتو مطتتله ا.و.ك.  وقلومتتم ومتتا قتتو
لعدى ددإطا لوتجت طلمتل فتى لعقاتدلإل لعنهتملى عملات ، لدشتمت إعتا هتال لعإمممتت ندتملا أإتوو لعدجتمت  فتى قجتم  لعلمملقمطمنمتك، 

 دتجا  معلمت لا طم  فى لعلا  إعا أ طم  فى لتتدمم  نااأل أل فى لعدإعمت عأل  .
 لطيران وعبور العارضة : مرحمة ا -0
لاو لتندهم  قه وقممت لتتدمم  مملا لعللا  لولتله جاقأل لاو أه مدإتك فى لدجمل لاقما لاوما لإمتو متولت قإتلت لعطداتمه  

للعإتتتلض ومتتتا لعامتعتتتت، طقتتتم دتتتدا وقممتتتت لعتتتولتله ومتتتا قإتتتلت لعجاتتتا لعاباتتتت )لعقإتتتلت لعطتتتلعى للعقإتتتلت لعجتتتمنلى للعقإتتتلت 
ا لعللاتت  فتتى هتتال لعقتإمتتت لاتتإ  لعمتتوا لعإتتتل إعتتا جمنتت  قتتوا لتتدمتتم . لداتتإ  لعمتتوله لجمنتت  لعجاتتا عطتتى لعاتعتتى(. لممتتل 

دإتك لعللا  إعا لاوما للعظهت قللجأل عمامتعتت.  لمجت  ومتا لعللات   قه ااداموو فى ولتله لعجاا وما لعقإلت لعطلعى ل 
  دولمت تأاأل لمدجمل لعامتعت عطى مملا لدلجمأل لعإتطت. 

و ولتتلت لعطداتتمه لعامتعتتت متتدا لعلتتو  لاتتإ  لعتتلتطمه قتته فتتلب لعامتعتتت لإتطتتت اتتتمات، لم تتلح جاتتا لعبوتت  ومتتا شتتط  للات
قتتلس فتتلب لعامتعتتت. لمتتدا ولتتلت لعامتعتتت لانتتى لعتتتطلدمه فتتى عللمتتت قملقتتت لاتتو ولتتلت لعتتلتطمه. للقجتتتو لقدتتتل  لعاتتمقمه قتته 

لاتتداولولع  Lللعتتتطلدمه عم تت  أ متتتلع جاتتا لعمتتمفع ومتتا شتتط  إتتتو  ه لاتتتوت لإتطتتت دقلجمتتت فتتى لعتتلتطمهملعامتعتتت ونتتو لعتتتطلد
عمهللط. لدتدا وقممتت ولتلت لعامتعتت لولمتت قته لعتتأس لإدتا لعاتمقمه قته  تب  لن اتمض لعتاتلومه عألاتا  قته جمنت  لعجتاع، 

 ا لعجاا.  للنانم  لعتأس وما لع وت لقدملات لعامتعت لمعنظت أانم  وللت لعامتعت عمممما لمعد إمح لعاتما علع
 . الهبوط:0
لاو وقممت وللت لعامتعت مإمل  لعللا  انى قا   لعلتطمه عألقما لقو لعتطلدمه لمتد م  للعاملط وما لعظهت لإمو مدا  

 .  Lلعهللط وما لعطدامه. لمج  أه دلعا لعاتلومه فى وقممت لعهللط جمنلمع. لمشلأل لعهللط إتو 
 (369-365، 1990)واقمه،
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 ت السابقة والمشابهة : الدراسا 0-0
(: )مقارنااة بااين منحنيااات القااوة الرأسااية واألفقيااة وعالقتهااا بااالزمن عنااد 0895دراسااة ساامير مساامط الهاشاامي ) 0-0-0

 الرجال والنساء في الوثب العالي بواسطة جهاز تسجيل القوى (
لعدتى اتدظهت اتمت للافممتت متم  لعمتلل لعتأأهولو لعلإو: إمجمو لت دبفم  لتمه لعلنتمه للعلنتم   تب  وقممتت لعنهتلض لتمه قنإن

 أانم  لعدطنمك عماق  وما دجملع نممط لععاو.فى لشط  للعح قطمه لع طم  
( للالتمه )لانتمه قته لعلنمتمه للاندتمه قته لعلنتم ( أجتمت  4عل اى وما ومنت قدطلنت قه )اجتل ل : لاد وا لعلمإو لعقنها لل

إت للعقمتتوله فتتى قومنتتت )اتلداتتللو( إا دتتا داتتجم  لعمتتلإل لعاقلومتتت للافممتتت لللاتتطت لعدجتلتتت فتتى لعقااتتطت لعدتتوتملى عتتللالى لعاتتم
 (.  Oscillo Script 9805( للاد وا جهمع داجم  شتللط )(Kistler 9281 Allجهمع داجم  لعملإل قه نلع 
 دل   لعلمإو إعا قم م دى: 

و(  0.11لعقاتدستب عمنهتلض ونتو لعلنتم  نإتتل ) و( لمنقتتم لمتم عقته 0.1أه لعتعقه لعقاتدستب عمنهتلض ونتو لعلنتمه نإتل ) -
 لهال قؤشت وما أه عقه لعنهلض ونو لعلنمه أاتع قه لعنهلض ونو لعلنم .

إه دتطم  لعمقت لعدى دقا  قتإمت لت طولا ددطله قه ققدتمه  تسمتدمه عملنتمه دقات  ققتت لت تطولا عمناتلت ققتت للإتول لقتو -
 لعدطنمك لعاتوت عقه لعنهلض . ماعإل هال لت دبو إعا طلمات لت دبو فى

( امنمتت لمنقتم 0.013-0.012( قمى امنمتت أي )13-12لمه ) دمدت إه عقه ققت ل طولا لعقادستب ونو لعلنم  لق ت إا  -
 ( امنمت.0.021-0.02(قمى امنمت أي )21-20لمه ) مدت طمه ونو لعلنمه أطل  إمو د

 (:0881حامد يوسف آل محمد) دراسة  0-0-0
المتغيرات الكينماتيكبة لمخطوات الثالثة األخيارة والنهاوض وعالقتهاا باإلنجااز فاي الوثاب العاالي ))فوسابوري(  )دراسة بعض

 . فموب(
أهولو لعلإو :دإومو لاتض لعقدسمتتل  لعطمنقمدمطمتت عم طتلل  لعاباتت لا متتل لوبقدهتم لمانجتمع عتوإل إلطتم  لعاتتلب ل قممتنتت 

 امعا. هال لعقدسمتل  قا ن لت قه إلطم  لع
  :لاتتد وا لعلمإتتو لعقتتنها لعل تتاى لعدإمممتتى ومتتا ومنتتت لمستت  أتلاتتت للالتتمه قتته إلطتتم  لعمطتتت، للاتتد وا لعد تتلمت للتجتتتل 

 ص/و(. 64( لاتوت)Bolex 1116 Sbلعامنقملى لللاطت آعت د لمت نلع )
 :م دىدل   لعلمإو إعا قم 

 مع الطم  لعاتلب .ظهت  وبقت لتدلمط  مت قانلمت لمه قدسمتل  لعلإو للانج -
ظهتتت  فتتتلب قانلمتتت لتتمه لالاتتمط لعإاتتملمت عماتتتوت لافممتتت  )ا.و( عم طتتلل  لعتتابو لا متتتل، الطتتم  لعاتتمعا للعاتتتلب ،  -

 لعق مإت ألطم  لعامعا .
 امعا لعاتلب ، لعق مإت ألطم  لع لطاعك فمو ظهت  فتلب قانلمت لمه لالامط لعإاملمت فى إنجمع ألطم  لعامعا لألطم  -
 طقم ظهت  فتلب قانلمت لمه لالامط لعإاملمت ععللمت لعطمتله الطم  لعامعا للعاتلب ، لعق مإت ألطم  لعامعا  -
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  Milan Čoh     (2010 :)دراسة 0-0-0
 الخصائص البايوميكانيكية لمرحمة النهوض في الوثب العالي "     ) دراسة الحالة ( 

BIOMECHANICAL  CHARACTERISTICS OF TAKE OFF ACTION IN HIGH JUMP 

– A CASE STUDY    (  Milan  , 2010 )  

 قما لعقدسمتل  لعطمنقمدمطمت للعومنمقمطمت عقتإمت لعنهلض عدإممب أفع  لنجمع فى لعلا  لعامعى  إعاهوو لعوتلات : لعداتو  
 sony  ( )500 HZ  MIKRO TRONعدتتى د تتلمت فموملمتتت ال  اتتتوت ومعمتتت نتتلع ) آلاتتد وا لعلمإتتو   

MOTION BLITZ ECO-1   لقتو دتا  2008لتلعقلمتت فتى لملنتم وتما  لاعاتم ( لا دتا د تلمت للات  للإتو قشتمتك فتى،
عمدإممتت  لماتتد ولا لتتتلقا إوماتتت  ا عتتموهملدمطماهتتم  CDلاتتو دإلمتت  لعامتتا لعتتا تقتتملب  ألاتتمولاتتد ولا لعدإممتت  لعإتطتتى لتتابو 
للعاقلومتت  لافممتتلمت لتتدمم  ) لت طولا ( لنهممتت لتتدمتم  ) لعتوفا ( لعقته لعتوفا للعاتتوت عمقدسمتل  عللمت لعطمإ  للعتطلت علو

لع تنا  أعقمنمتت( KISTLER 9287لاتض نلع )( عمجاا فعب وه لاد ولا قن ت قممس قلل تو فا   X-Y-Zللعاهقمت ) 
ت تتطولا للعتتوفا قتتلل لعقنهتتم فتتى ل أق تتااتت  لعتتعقه ق-لاتتض قدسمتتتل  ولعتتت لعمتتلل إعتتاقمتتا ( عمدل تت  600-900)  ألاتتموال  

قدتتت ) قنطمتتت لتتدمتتم  ( لعقاتفتتت شتتط  لعولعتتت  1لعدتتى طمنتت  قلعتتلوت لتتمعمت  قتته إمقتت  لعامتعتتت عقاتتمفت عقتإمتتت لتتدمتتم  
إمتت عقتإمت لتتدمم  للامطت قممممس قوتجت عقه لعلتنمقا لعإماللى لعقاد وا فى لعدإمم  عم طتلل لعملت  لا متتل للا متتل عقت 

 لتتدمم  .
 لادندا لعلمإو :

ددتت ات وقممتتت لعنهتتتلض لقمتتولت لعمتتتلل لعاقلومتتت لعقاتتتمطت ومتتا لاتض عمإ تتل  ومتتتا تو فاتت  قتتته لاتض لعمتتمول قمتتتولتهم -1
 مدإمب لتنجمع .

ا ( نمتتلده للعدتتى اتتمدا نممهتتم قتته لعمتتوا لعتت 3053انجتتمع وقممتتت لتتدمتتم  مجتت  داتتممط قتتلل ومتتا لاتض قمتتولتهم دمتملتتم ) -2
 أانم  لتتدمم  فى لعطمإ  اا تج  لتتدمم  للعا لعجاا 

 أل ا لعلمإو : 
إقطمنمت دطلمت لعللات  عممتلل لعاقلومتت عدإممتب تو فات  وتمعى قته لاتض قته  تب  لعدتوتم  لعقدلل ت  ومتا إدمتمه قتإمتت  -1

 ( Milan , 2010 , 127  )لعنهلض فى قتلإمهم لعق دمات قه ) ل طولا ، للقد مص ، لوفا (   
 مناقشة الدراسات السابقة والمشابهة :  0-0

جقما لعوتلام  دداب وما لنتأل مجت  ومتا لعللات  قته دلعمتو  أهقه  ب  لادمتللنم عموتلام  لعاملمت للعقشملهت مدعح  
 ا قته عدإممتب لتنجتمع ، طقتم هتل لعإتم  فتى وتلاتدنم هتال ، لتمعت  فى قتإمت لتتدمتم  لطتممتت فلاتللتي لاتضقلل قامطت وما 
 إعتالعد تلمت لنلوهتم لطتتب لعدإممت  لومتا ل تدبو لعلتقجمتم  لعقاتد وقت عمدل ت   آت لعقاتد وقت لوتوو  ل دبو لعامنتم 

قتإمتتت لتتدمتتم  فتتى لعلاتت  لعاتتمعى لطتممتتت فلاتتللتي فتتى  إعتتاقتتو دطتقتت   ل نهتتمندتتملا لعوتلاتتم  للعوتلاتتت لعإمعمتتت ، لقتتو دقمتتع  
لماتتد ولا قن تتتت قمتتمس قتتلل تو فاتتت   اوللهتتملعتتوفا ( لتتمعت ا قتتته ق تتت لعادتتتل لععقنمتتتت قتلإتت  ) لت تتطولا ، للتقد تتتمص ، ل 

لاتض عمداتتتو ومتتا قمتتولت أق تتا قتتلل لعقنهتتتم قتتا لعداتتتو ومتتا شتتط  لعولعتتت فتتتى لعقطتتمه للععقتتمه عقتإمتتت لتتدمتتم  لطتممتتتت 
للعاتمقممه فتى لعقجتم  لعتممعتى قلعتلع  عداتموو لعقتوتلمهلعق تمإلت عمإتطتت  طمنقمدمطمتتقا ووو قه لعقدسمتتل  لعلممل فلاللتي 
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 أانتتم لعتتتلط لعقدتتللعه لتتمه لعقدسمتتتمه فتتى  أالعمتتلل  أاقتته  تتب  لعاتتتوت  لافعتت متتدا دإممتتب لتنجتتمع  إال لعلإتتو قتته دإومتتو قتتم
 .لعدوتم  وما فامعمت لعلا  لعامعى لطتممت فلاللتي ل م ت فى قتإمت لتتدمم  

 منهج البحث: 0-0
 لعل اى ل امل  لعابقم  عقب قدأل لطلمات لعلإو. لاد وا لعلمإو لعقنها

 عينة البحث: 0-0
 2012-2011عاقتوي عماتما لعوتلاتى  لجمقاتت لعقل ت  لمااتمل   -ل دمت لعلمإو لعامنت قه طتب  طممتت لعدتلمتت لعتممعتمت 

قتلإت  ، لعستتض دجتمنس أفع  لعللالمه فتى لعلات  لعاتمعى لطتممتت فلاتللتي قته جقمتا لعقه ( طب  لطمنلل  5لطمه قللقهم) 
أوقتمت أفتتتلو ومنتت لعلإتتو لقمتمس طت  قتته طتل  لعجاتتا لطدمتت لعجاتا. عمتتو  ومتا دطتتمفؤ  إعتاومنتت لعلإتو قتتما لعلمإتو لتتمعداتو 

ماتو لعدجتمنس للعدطتمفؤ ( % 1 ) ( إعا لنتأل طمقتم قتت  قامقت  لت تدبو قته1996ومنت لعلإو، إا مشمت )لعدطتمدى للعالموي ، 
ال علو وتته للعجتتول   ( .161،  1996مانتتى أه لعامنتتت  متتت قدجمناتتت ل متتت قدطمفلتتت )لعدطتمدتتى للعالمتتوي ، ( % 30 )ومعمتتم لل 

                                                                     .( ملمه قما لاض لعقامعا لاإ ملمت لع م ت لقلل ام  ومنت لعلإو 1تقا )
 (0الجدول  رقم )

 عالم اإلحصائية الخاصة بمواصفات عينة البحثيبين قيم بعض الم

 ت
 لمتغيرات      
 العينة

 الطول الكمي
 )سم(

الكتمة)كغم
) 

 العمر)سنة(
 طول الرجل

 )سم(
 طول الجذع

 )سم(
 االنجاز
 ) م (

 1955 50 100 19 67 175 إامه عؤي -0
 1960 55 100 21 80 181 وعشمو هام  -0
 1970 50 105 24 71 175 وتمو ولمس -0
 1.60 55 1910 22 68 184 هقما طم  -0
 1965 55 105 20 81 184 قإقو فهو -5

 0..0 50 010 0070 1070 01879 س  
 07508 .7.55 07800 07090 07109 1.151 
 0.508 ..570 07100 8711 .871 0750 خ%  

للعدإممت  لاتمل  عجقتا لعلممنتم  للعإ تل   لاتد وا لعلمإتو لعممتمس للت دلتمت للعقبإظتت لعدمنمتتوسائل جماع البياناات:  0-0
 وما لاض لعقدسمتل  لعلمملطمنقمدمطمت.

( 50 ) دا قممس لعطل  لمعاندمقدت للاتمطت شتتمط قمتمس للعطدمتت لتمعطممل تلا لقمتعله لعطدتلنتى ممتمس اقتت القياس:  0-0-0
  تلا.

جتم  لمعمتمنله لعتولعى اعاتم  لعقمتوله  ات  قتم( قإتملت  فتى طت  لتداتمع إ3قتما لعلمإتو لقتنح لعتللالمه )االختباار:  0-0-0
 للعقعقمت اا دا دإمم  أفع  لنجمع )لتدامع(.
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 المالحظة العممية التقنية: 0-0-0
دعتا لعلتمإامه ومتا طتمتب لعقلعتلومت لدجنتلها وتوا لعق تولقمت  إه لعقبإظتت لعامقمتت قته  تب  لعداتجم  لعقتلتى للععتللى

( 25دتى د تلمت فمولمتت ال  اتتع )آعلاتد ولا لعلمإتو  ( إا46-45، 2006منت )شتمفا،للتنإممع اول  تو  قم قه أفتلو لعا
( 11.50)مملمنمتت لع تنا، لطمنت  آعتت لعد تلمت لالعتا لعاقلومتت قمملت  لاتمط لعلات  لومتا لاتو  (sonny تلتل / امنمتت نتلع )

ت عقلقتتا آعتتت لعد تتلمت لعامنمتتت للعدتتى وتته لاتض، لطتتاعك لمعناتتل دتتتق( 1925)قتته قنطمتتت لتتدمتتم  ، لطتتمه لتداتتمع لعاواتتت  دتتتق
طمن  لجمن  قلقا لامط لعلا  جهت مامت لعللا  لطمه لعستض قنهقم لاد تل  لعقدسمتتل  لعلمملطمنقمدمطمتت لع م تت لطت  لالتت 

( 1925 ) وتته قنطمتتت لتتدمتتم  للتداتتمع دتتتق( 10 )فتتى قتإمتتت لتتدمتتم  فتتى لعلاتت  لعاتتمعى لطتممتتت   فلاتتللتي لطمنتت  ومتتا لاتتو
وه قادلإل لاتض ، فعب وته قلقتا جهتمع قن تت قتلل تو فات  لاتض لعدتى طمنت  قلعتلوت فتى قنطمتت لتتدمتم  لعدتى  دتق

طمنتت  دلاتتو وتته إمقتت  لعامتعتتت لقاتتمفت قدتتت للإتتو ، إا طمنتت  لعقن تتت قتتا قاتتدلإل اتتطح لاتض لعلنهتتم لتتمتع عمللاتت  لال  
ه قل  لعلمإو عستتض دالمدهتم لكإطتما لعتقمه وتوا قدت ( قلعلوت ول    نولب  شلى ق قا ق 1.20× قدت 1قممام  ) 
أانم  لاول  ، لطاعك قو دا دالمت لعدتلت للعه لعقن ت لهى ول   لع نولب لع شلى لجهمع لعلعله عمد طتو قته وتوا فى دإتطهم 

فاتت   ( ملعتتح قن تتت قمتتمس قتتلل تو 2( للعشتتط  تقتتا )1لجتتلو أي قتتمبه عمقن تتت للمتدجمهتتم  لاتلاتتت طقتتم فتتى لعشتتط  تقتتا ) 
لاتض لعقاتتتد وقت لقمإممدهتتتم فتتتى قلقتتتا إجتتتتل  لعدجتلتتتت لعتلماتتتت للعدتتتى دتتتا داممتهتتتم لعاملتتت  للعقدإتتتتك فتتتى وتلاتتتت ) أعالمتتتوي ، 

2010  ،162-164 .) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 ( 1لعشط  تقا ) 

   لعامتعت  لاداولولع عاقممتملعح قلقا لعدجتلت لعتلمات لقطمه قن ت قممس قلل تو فا  لاتض للاوهم وه لعلامط لإمق
 
 
 

 مقياس الرسم

منصة قياس قوة رد فعل 

 األرض المستخدمة

 البتوب

أسالك توصيل إلى قارئ 

 البيانات ومنه إلى الالبتوب

 بساط الوثب

 حامل العارضة

 العارضة
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 لعلا  لعامعى لطتممت فلاللتي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 0الشكل رقم ) 
 يوضح منصة قياس قوة رد فعل األرض  وممحقاتها

 
 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 0-0-0
 األجهزة المستخدمة في البحث: 0-0-0-0
 ( قا قمإممدهم.2) لتل /امنمت ووو 25آعت د لمت فمولمت ال  اتوت  -
 و(.09001ا دإا  لععقه لوقت )1×ا1920قن ت قممس قلل تو فا  لاتض  قممس  -
 ( مملمنى لع نا.TOSHIBAإمال  آعى )تلدل ( نلع ) -
  تلا.( 50)قمعله لعطدتلنى مممس اقت   -
 إمالت مولمت  منمت لع نا لاد وق  تاد تل  لاض لعقامعجم  لعإاملمت. -
هتتل ولتتمتل وتته جهتتمع طهتلتتملى )لعطدتلنتتى( ماتتد وا عممتتمس لعقاتتمفم   متتت لعقندظقتتت لاتتو عتتت  لعمتتما  ميتر:جهاااز البالنااو  -

عمإ تتل  ومتتا لعممقتتت لتتمعقممقدت  0.10× عمإ تتل  ومتتا لعممقتتت لمعاتتندمقدت لعقتلتتا لعتتتلهم  0.1× لعقادإ تتمت قتته لعجهتتمع 
 لعقتلا *..

 
 

                                                           

لععقه -لعملللولعت  تدمطملعطمنقم  وتلات لعابقت لمه لاض لعقدسمتل   -: (2010، نللو ولمو )عالمويل لعوطدلتلل أطتلإتقه  ا طتممت قمماهمإ ل  وم*.دا لع
  ، طممت لعدتلمت لعتممعمت، جمقات لعقل  .24-22للتلمه ،ص أ ت لماو لعام  لطتممت ب  لعقتإمت لعتلما

 

                        الحاسوب -4         ومعالجتها راتاإلشا قارئ-3اإلشارات           جامع -Strain gauges (   2) حساسات الوزن -1

 طابعة ليزرية  -7            البيانات لتوصيلأسالك  -6           منصة القوة-5
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 األدوات المستخدمة في البحث: 0-0-0-0
 (ا وتض.   3×)(ا طل 5قممس ) لامط لعلا  -
 ا.            4904دعمو وه  لت ا4إمق  لعامتعت ت دم  لعقامفت لمه قملقمهم وه   - 
              ا.     4902-ا398ومتعت لا  قمنلنمت طل   -
 ( عداجم  لعلممنم  لع م ت لمعللالمه قه وقت لطل  للعه.  A4ألتلب ) - 
 شتمط قممس .  -
 ه مم ب وما أجعل  قام   جاا لعللالمه.              شتمط قمل   -
 أقتلص عمعتمت.  - 
 ا قتلات قا أوقول عمدالم .2950×ا2950 مامت لمعم  )قطات ققمش ل لامو  -
 اا عدالم  لعقن ت ول مأل وما لاتض.122×اا102 نولب  شلى أقمس ل لامو  -
 البرامج المستخدمة في تحميل البيانات:  0-0

  لشتتتتتتط  وتتتتتتما هتتتتتتل لاتتتتتتممت عدجعلتتتتتتت لعإتطتتتتتتت لعطممتتتتتتت إعتتتتتتا أجتتتتتتعل  لوتلاتتتتتتت هتتتتتتال لاجتتتتتتعل  لاقتتتتتتب عطشتتتتتتو وقملمهتتتتتتم إه لعدإممتتتتت
للاتوهم   CD( .   لاو إجتتل  وقممتت لعد تلمت لعامتولي دتا دإلمت  لافتبا لعامولمتت إعتا أقتتلص عمعتمتت19، 1987)لع قمووى،

ممت  قته قلت  لعلمإتو لاتو لعقشتمتطت لاتول ولتل  دوتملمتت ومتا دتا لاتد ولا لعلتتلقا لآلدمتت طت  إات  لظمادتأل إا دتا لعدمطمتا للعدإ
 طمامت لاد ولا هال لعلتلقا للظملاهم للتقجمم  أ تإل داد وا فى لعقجم  لعتممعى : 

 .AL-Hero soft 2001/ لتنمقا ACD see11bhotomanager .2/ لتنمقا 1
  Max Track/ لتنمقا 3لاإ ملى.   spss/ لتنمقا Auto CAD 2010 .4/ لتنمقا 3
 التجربة االستطالعية:  0-5

متتتلا لع قتتتمس فتتتى دقتتتما لعاتتتموت لعامشتتتتل  تتتلمإم فتتتى قماتتت  لعقللفتتتب  17/11/2011دتتتا إجتتتتل  لعدجتلتتتت لتاتتتدطبومت لدتتتمتم  
جمقات لعقل   وما للالمه لانمه قه طب  طممت لعدتلمتت لعتممعتمت دتا لاتدلامو ندتملجها فتى لعدجتلتت لعنهملمتت لطتمه لعهتوو قته 

 -لعدجتلت هل: إجتل 
 لعد طو قه  بإمت قن ت قلل تو لعاا  لاتض عماق  فى قلقاهم.01
 لعلع لعق ططم  لعدى مدا لعإ ل  وممهم قه داجم  قن ت قلل تو فا  لاتض.02
 مدنما  لعقه لاول . دإومو لد امت لق  وق  لعقن ت لقم03
 لعلا . لعد طو قه قلقا قن ت قممس قلل تو فا  لاتض لمعمت  قه لامط04
 لعد طو قه لاو للتدامع ووات لعطمقمتل  وه قنطمت لاول  لدقته فتمب لعاق  وما اعك.05

 ة:التجربة الرئيس  .-0
متتلا لاتلاتتم  ومتتا  قاتتت للالتتمه قتته طتتب  طممتتت لعدتلمتتت لعتممعتتمت لعاتتموت  24/11/2011ت لدتتمتم  لعدجتلتتت لعتلماتت دتتا إجتتتل 

قإتملت  فتى طت  لتداتمع إات  لعمتمنله لعتولعى عهتال (  3) ا دتا إوطتم  طت  للات  لعامشتل  لمإم فى قما  جمقات لعقل ت  إ
 لعاامعمت لدا دإمم  أفعمهم فى لتنجمع.
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 متغيرات البحث: 0-1
قتته  تتب  لطتتبع لعلمإتتو ومتتا وتتوو قتته لعوتلاتتم  لعاتتملمت لدإممتت  عقإدتتلإل لاولمتتم  للعقمتتمت  للعطدتت  عمقدسمتتتل  لعقوتلاتتت 

 -قه لعقدسمتل  لعلمملطمنقمدمطمت للعطمندمطمت عموتلات للتادطشمو لهى طقم م دى: فمهم إا دا ل دممت ووو
 بعض المتغيرات البايوميكانيكية في مرحمة االرتقاء  في الوثب العالي بطريقة فسبوري :3-1-0
 تدمم   / وتجتلعاتوت لععللمت عمجاا فى قتإمت لت- عقه قتإمت لتتدمم  / امنمت                               -
 ن و لعمطت ) نب ( قدت -لعاتب لععللي عمجاا  / وتجت                              -
 لتدامع ا.و.ك لعجاا قى قتإمت لمت طولا/ قدت- لعاتوت لعقإمطمت فى قتإمت لتتدمم    وتجت / قطمع     -
 ك لعجاا فى قتإمت لمعوفا/ قدتلتدامع ا.و.-         لتدامع ا.و.ك لعجاا فى قتإمت لمتقد مص/ قدت-
 لعوفا( .وتجت -لتقد مص-عللمت لعجاع فى قتإمت )لت طولا -
 لعوفا( .وتجت-لتقد مص-عللمت لعطمإ  عتج  لتتدطمع فى قتإمت )لت طولا -
 لعوفا( .وتجت-لتقد مص-عللمت تطلت تج  لتتدطمع فى قتإمت )لت طولا -
 لعوفا( .وتجت-لتقد مص-عللمت تطلت لعتج  لعققتجإت فى قتإمت )لت طولا -
 عللمت لعوفا  -عللمت لتقد مص        -عللمت لت طولا          -
 
طريقااة قياااس لعاادد ماان المتغياارات البايوكينماتيكيااة المزمااع دراسااتها وبوساااطة برنااامج التحمياال الهندسااي الااا )  0-1-0-0

Auto CAD 2010  )ألحد أفراد عينة البحث : 
 
هى لععللمت لعقإ لتل لمه لع ط لعنمع  قه قتطع ام  طدمت لعجاا لإدا عإظت ل طولا قوا لتتدطمع  زاوية االصطدام :  -1

 ( . 3، لطقم فى لعشط  تقا ) عقتإمت لت طولا لولمت قتإمت لتتدمم لماتض 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 0الشكل رقم ) 
 ية االصطدام بداية  مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبورييوضح طريقة قياس متغير زاو 
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لهى لععللمت لعقإ لتل لمه لعجاع قه جهت للع ط لافمى عقا   لعلتك قه جهت لدجمل زاوية الجذع باالصطدام : -0
 ( . 4، لطقم فى لعشط  تقا ) لعإتطت 

 
 
 

 
 

  
 

 ( 0الشكل رقم ) 
 بداية مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري الجذع في االصطدام يوضح طريقة قياس متغير زاوية

 
 
 
 
: لهى لععللمت لعقإ لتل لمه وظا لعا ا قه لتوما لوظما لعامب قه زاوية مفصل ركبة رجل االرتكاز في االمتصاص -0

 ( . 5، لطقم فى لعشط  تقا )  لااا 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 5الشكل رقم ) 
متغير زاوية مفصل ركبة رجل االرتكاز في االصطدام بداية مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة  يوضح طريقة قياس

 فوسبوري
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لهل لعاتب لعإم   لمه لولمت عقس قوا لتتدطمع عألتض لعإظت قسموتدهم عألتض ععللمت قتطع  الفرق الزاوي لمجسم : -0
قا لاتض إا مد ممهم ووو قه قه قند و قوا لتتدطمع طت ام  طدمت لعجاا فى طب لعلعامه قا لع ط لعقن و عمإت 

 ( . 6لطقم فى لعشط  تقا ) لع لت لإا  طلمات لعإتطت 
 
 
 
 
 
 
 

 (  .لشكل رقم ) ا
 نهاية  مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوريو  يوضح طريقة قياس متغير الفرق الزاوي لمجسم في بداية

 
 
لهتتل لعقاتتمفت لعقمماتتت قتته أومتتا لتداتتمع م تتمأل قتطتتع امتت  طدمتتت  :الجساام فااي الاادفع ) م.ث.ك( مااة ارتفاااع مركااز ثقاال كت -5

لطقتتم فتتى لعجاتتا فتتى لعتتوفا )عإظتتت قستتموتل قتتوا لتتدطتتمع عتتألتض ( للع تتط لعاقتتلوي لعنتتمع  قنتتأل لمدجتتمل قاتتدلإل اتتطح لاتض  
 ( . 7لعشط  تقا ) 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 1الشكل رقم ) 
 نهاية  مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري فاع م.ث.ك الجسم في الدفعيوضح طريقة قياس متغير ارت

 
لهتل لعقاتمفت لعقمماتت قته نمطتت قتطتع امت  طدمتت لعجاتا لولمتت  االصاطدام : ارتفاع مركز ثقل كتماة ) م.ث.ك( الجسام فاي -.

أل لمدجتتمل قاتتدلإل اتتطح لاتض  لطقتتم فتتى قتإمتتت لت تتطولا  )عإظتتت عقتتس قتتوا لتتدطتتمع عتتألتض ( للع تتط لعاقتتلوي لعنتتمع  قنتت
 ( . 8لعشط  تقا ) 
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 ( 9الشكل رقم ) 
 بداية مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري يوضح طريقة قياس متغير ارتفاع م.ث.ك الجسم في االصطدام

 
فااي  مراحاال  ب العااالي بطريقااة فساابوري وثااالاازمن ( فااي مرحمااة االرتقاااء فااي ال –عاادد ماان متغياارات ) دالااة القااوة  0-1-0

 -: )االصطدام / االمتصاص / الدفع ( لعينة البحث
 -: في مرحمة االصطدام الزمن (  –متغيرات ) دالة القوة  3-7-2-1
 عقه أق ا قلل تو فا  / امنمت -أق ا قلل تو فا  / نملده                        -
 عقه لت طولا / امنمت -منمت    عقه لعل ل  إعا أق ا قلل تو فا   / ا -
 / امنمت ²قامإت قم دإ  لعقنإنا / لععقه / اا -                ²قامإت قم دإ  لعقنإنا / اا -
 -في مرحمة االمتصاص: الزمن (  –متغيرات ) دالة القوة  3-7-2-2
 عقه أونا قلل تو فا  / امنمت -أونا قلل تو فا  / نملده                       -
 عقه لتقد مص / امنمت -عقه لعل ل  إعا أونا قلل تو فا  / امنمت     -
 / امنمت ²قامإت قم دإ  لعقنإنا /لععقه / اا -                 ²قامإت قم دإ  لعقنإنا / اا -
 -في مرحمة الدفع: الزمن (  –) دالة القوة  متغيرات 3-7-2-3
 عقه أق ا قلل تو فا  / امنمت -      أق ا قلل تو فا   / نملده                 -
 عقه لعوفا / امنمت -عقه لعل ل  إعا أق ا قلل تو فا  / امنمت    -
 / امنمت ²قامإت قم دإ  لعقنإنا / لععقه / اا -                   ²قامإت قم دإ  لعقنإنا / اا -
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المساجمة لقاوة رد فعال األرض     بوسااطة منصاة الزمن والذي تم الحصول عميه من البياناات  –منحنى دالة القوة   0-9
 -(: 8قياس القوة المستخدمة في البحث ألحد أفراد عينة البحث كما في الشكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 8الشكل رقم ) 
 الزمن لمراحل )االصطدام واالمتصاص والدفع( ألحد أفراد عينة البحث –يوضح منحنى دالة القوة 

 غيرات البايوكينماتيكية المستخرجة:طريقة حساب المت  9 -3
 -لإدا  قمولت لعاتوت لععللمت  قه  ب  لاد ولا لعممنله لادى : -لعاتوت لععللمت :

 لعدسمت لععللي                          
 وتجت / امنمت   لعاتوت لععللمت =                            = 

 لععقه                              
 -عاتوت لعقإمطمت : لإدا  قمولت لعاتوت لعقإمطمت  قه  ب  لاد ولا لعممنله لادى :ل
 

 نب×  لعاتوت لععللمت                             
 ( Hall، 19999349وتجت/قطمع )  لعاتوت لعقإمطمت =                                  = 

 لعمطمع                                 
قتتم أه لعلمإتتو قتتو لودقتتول )نتتب( أعجاتتا نهممتتت عإظتتت لعتتوفا للعقدقاتت  لتتمع ط لعلل تت  لتتمه ) ا.و. ك.لعجاتتا( ل) ا . و. ك( وم

 جاا قوا تج  لتتدطمع عإظت نهممت لعوفا .
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ه دتا قمتمس لعقدسمتتل  لع م تت لماعقنتت لاتدنمولس إعتا اتتوت آعتت لعد تلمت لوتوو لع تلت  تب  لاول  ، إا أ -قدسمتل  لعتعقه :
 / اتوت آعت لعد لمت. 1عقه لع لتل لعللإول = 

 (85،  1999( )ولو لعلهم   1 -)ووو لع لتل  ب  لاول  × عقه لاول  = عقه لع لتل لعللإول 
 الوسائل اإلحصائية: 01 -0

 لاد وا لعلمإو لعلامل  لاإ ملمت لآلدمت:
 لتنإتلو لعقاممتي. -لعلاط لعإاملى.               -
 ( . 257 – 102،  1996قامق  لت دبو %. )لعدطتمدى للعالموي،  -مط لعلامط.             لتتدل -

للعقدلاتط  person ( إا دا قه  بعتأل إاتم  قتما قامقت  لتتدلتمط لعلاتمطspssولعج  لعلممنم  إإ ملمم لماد ولا لتنمقا )
 لعإاملى للتنإتلو لعقاممتي عقدسمتل  لعلإو.

 شتها :عرض النتائج ومناق0 -0
عاارض قاايم األوساااط الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لممتغياارات البايوكينماتيكيااة فااي مرحمااة االرتقاااء فااي الوثااب  0-0-0

 العالي بطريقة فوسبوري :
 
 

(يبين قيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات البايوكينماتيكية في مرحمة االرتقاء لواثبي  0جدول رقم ) 
 الوثب العالي  بطريقة فوسبوري 

 

 ت
 المتغيرات   

 
 العينة

زمن مرحمة 
 االرتقاء /ث

ارتفاع م 
.ث.ك. الجسم 

بوضع 
 االصطدام/م

ارتفاع 
م.ث.ك.الجسم 

بوضع 
 االمتصاص/م

ارتفاع 
م.ث.ك.الجسم 
 بوضع الدفع/م

السرعة الزاوية 
لمجسم درجة/ 

 ثانية

السرعة 
المحيطية 

لمجسم درجة 
 /قطاع

الفرق 
الزاوي 
 لمجسم
 /درجة

نصف القطر 
 )نق(/ سم

 123.51 25 269.296 125 1.43 1.17 1.21 0.20 إامه عؤي 0

 125.33 27 245.938 112.5 1.45 1.19 1.28 0.24 وعشمو هام  0

 130.12 31 293.166 129.167 1.48 1.18 1.21 0.24 وتمو ولمس 0

 126.42 26 204.762 92.857 1.46 1.17 1.26 0.28 هقما طم  0

 129.66 30 282.706 125 1.47 1.15 1.29 0.24 قإقو فهو 5

 001.119 01.9 058.010 815..00 0.059 0.010 0.05 1.00 س  

 0.900 0.995 05.0.8 00.905 1.108 1.105 1.109 1.109 ع±
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الجسم والجذع فاي مراحال  عرض القيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمزوايا ) الجينومترية ( لمفاصل 0-0-0

 والدفع ( في مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري : –واالمتصاص  –) االصطدام 
 ( 0جدول رقم ) 

زوايا مفاصل الجسم ( والجذع في مرحمة  لمقياسات الجينومترية ) يبين قيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
 االصطدام ) درجة (

 ت
 الزوايا     

 
 العينة

زاوية الكاحل 
 لرجل االرتكاز

زاوية ركبة رجل 
 االرتكاز

زاوية ركبة رجل 
 المرجحة

 زاوية الجذع
 

  زاوية االصطدام

0
- 

 109 158 134 إامه عؤي
88 

56 

0
- 

 141 154 124 وعشمو هام 
90 

59 

0
- 

 142 153 115 وتمو ولمس
82 

61 

0
- 

 137 176 139 هقما طم 
99 

68 

5
- 

 136 164 118 هوقإقو ف
94 

65 

 55.8 90.600 133.000 161.000 126.000 س  
 17.021 6.387 13.657 9.434 10.271 ع±
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 (  0جدول رقم ) 

لمقياسات الجينومترية )زوايا مفاصل الجسم ( والجذع في مرحمة  يبين قيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
 االمتصاص ) درجة (

 ت
 الزوايا     
 العينة

زاوية الكاحل 
 لرجل االرتكاز

زاوية ركبة رجل 
 االرتكاز

زاوية ركبة رجل 
 المرجحة

 زاوية الجذع
 

 زاوية االمتصاص
 50 90 49 141 102 إامه عؤي -0
 54 91 94 140 98 وعشمو هام  -0
 58 86 65 140 109 وتمو ولمس -0
 62 90 93 141 114 هقما طم  -0
 61 89 53 141 94 قإقو فهو -5

 57 89.2 70.800 140.600 103.400 س  
 5.000 1.923 21.545 0.548 8.112 ع±

لمقياسات الجينومترية )زوايا مفاصل الجسم(  يبين قيم واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية (  5جدول رقم ) 
 والجذع في مرحمة الدفع ) درجة (

 ت
 الزوايا     
 العينة

زاوية الكاحل 
 رجل االرتكازل

زاوية ركبة رجل 
 االرتكاز

زاوية ركبة رجل 
 المرجحة

 زاوية الجذع
 

 زاوية الدفع
 73 98 112 170 151 إامه عؤي -0
 76 109 73 166 149 وعشمو هام  -0
 75 95 80 173 154 وتمو ولمس -0
 79 94 110 163 145 هقما طم  -0
 80 97 81 171 158 قإقو فهو -5

 76.6 98.600 91.200 168.600 151.400 س  
 2.881 6.025 18.349 4.037 4.930 ع±
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الاازمن ( فااي مراحاال  ) االصااطدام ،  –األوساااط الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لمتغياارات دالااة ) القااوة  0-0-0

 االمتصاص ، الدفع ( في مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري :
الزمن  في مرحمة االصطدام  في  –الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات دالة القوة ( يبين األوساط  .جدول رقم ) 

 مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري 

 ت
 المتغيرات

 العينة
أقصى قوة 

رد فعل 
 )نيوتن(

زمن الوصول 
إلى أقصى قوة 

 رد فعل /ثا

مساحة ما 
تحت 

 ²المنحنى/سم

مساحة ما تحت 
من المنحنى/الز 

 /ثا²سم

زمن 
 االصطدام/ث

 17151 632 319600 17101 1992 إامه عؤي -1
 17151 980 49900 1701 2793 وعشمو هام  -2
 17151 660 33900 17101 2136 وتمو ولمس -3
 17151 446 22930 17101 1990 هقما طم  -4
 17151 458 22990 17101 1764 قإقو فهو -5

 17151 63592 31976 17101 2135 س  
 17111 2169049 109803 17111 3919178 ع±

 (  1جدول رقم ) 
الزمن  في مرحمة االمتصاص في مرحمة االرتقاء في  –يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات دالة القوة 

 الوثب العالي بطريقة فوسبوري 

 ت
 المتغيرات

 العينة
أدنى قوة رد 

 فعل)نيوتن(

زمن الوصول 
لى أدنى قوة إ

 رد فعل /ثا

مساحة ما 
تحت 

 ²المنحنى/سم

مساحة ما تحت 
المنحنى/الزمن 

 /ثا²سم

زمن 
 االمتصاص/ث

 17101 825 0.751 09017 1842 إامه عؤي -0
 17101 1285 05711 09018 2663 هام  وعشمو -0
 17101 750 05711 09016 1801 وتمو ولمس -0
 17101 490،8 087.1 09036 1735 هقما طم  -0
 17101 507،5 01701 09037 1442 قإقو فهو -5

 17109 77195 08700 09025 189696 س  
 17100 3229469 07000 09011 4569143 ع±
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 ( 9جدول رقم ) 

الزمن  في مرحمة الدفع في مرحمة االرتقاء في  –يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات دالة القوة  
 لعالي بطريقة فوسبوريالوثب ا

 
 لمتغيرات البحث قيد الدراسة : ة ونسبة االحتمالية نتائج االرتباطات المعنوي عرض ومناقشة 0-0
عرض ومناقشاة وتحميال نتاائج االرتباطاات المعنوياة ونسابة االحتمالياة باين المتغيارات البايوكينماتيكياة ومتغيارات  0-0-0

 الزمن  في مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة فوسبوري : –دالة القوة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (  . 6فقط في الجدول رقم )  7077وكذلك  7072معنوية عند نسبة خطأ تم إدراج االرتباطات ال 

 ت
 المتغيرات

 العينة
أقصى قوة 

رد فعل 
 )نيوتن(

زمن الوصول 
إلى أقصى قوة 

 رد فعل /ثا

مساحة ما 
تحت 

²المنحنى/سم  

مساحة ما تحت 
المنحنى/الزمن 

 /ثا²سم
 زمن الدفع/ث

 17001 1.57095 88751 17101 0000 إامه عؤي -0
 17011 8897000 008791 17101 0911 هام  وعشمو -0
 17011 017111. 10701 17101 0895 وتمو ولمس -0
 17081 5007059 81751 17101 0010 هقما طم  -0
 17051 007111. 80701 17101 00.1 قإقو فهو -5

 170.0 1107115 ..8.7 17101 009870 س  
 17100 0997.51 0.7.09 17111 0007059 ع±
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 -بين االرتباطات المعنوية ونسبة االحتمالية بين المتغيرات البايوكينماتيكية ومتغيرات دالة القوة ي ( 8الجدول رقم )  
 الزمن  في مرحمة االرتقاء في الوثب العالي بطريقة 

 
 ت

 
 االرتباطات المعنوية

 قيمة
 ر المحسوبة

 نسبة االحتمالية
1.10 1.15 

 1.105  1.810 عللمت لعجاع× عللمت لعطمإ  عتج  لتتدطمع  0
 1.101  1.811 عللمت لعجاع× عللمت تطلت تج  لتتدطمع  0
 .1.10  -1.810 لعاتوت لععللمت× قامإت قم دإ  لعقنإنا/اا فى قتإمت لعوفا  0
 1.100  1.801 عقه لعوفا× عقه قتإمت لتتدمم   0
 1.108  1.801 لعاتوت لعقإمطمت× لعاتوت لععللمت  5
  1.111 0.111 لتدامع ا.و.ك عمجاا فى لعوفا× اا فى لت طولا لتدامع ا.و.ك عمج .
عقه لعل ل  إعا أق ا قلل تو ×أق ا قلل تو فا  فى قتإمت لت طولا  1

 1.801 فا  فى قتإمت لت طولا
 

1.101 
أق ا قلل تو فا  × قامإت قم دإ  لعقنإنا/ عقه فى قتإمت لت طولا  9

 1.809 فى قتإمت لت طولا
 

1.100 
أونا قلل تو فا  فى قتإمت × أق ا قلل تو فا  فى قتإمت لت طولا  8

 لتقد مص
1.89. 1.110  

قامإت قم دإ  × عقه لعل ل  إعا أق ا قلل تو فا  فى قتإمت لت طولا 01
 1.980 لعقنإنا/اا فى قتإمت لت طولا

 
1.100 

عقه × عقه لعل ل  إعا أق ا قلل تو فا  فى قتإمت لت طولا  00
 د مصلتق

1.881 1.111  

قامإت قم دإ  × قامإت قم دإ  لعقنإنا/عقه فى قتإمت لت طولا  00
 لعقنإنا/عقه فى قتإمت لعوفا

1.809  1.109 

أق ا قلل تو × قامإت قم دإ  لعقنإنا/ لععقه فى قتإمت لتقد مص  00
 فا  فى قتإمت لعوفا

1.850  1.100 

 1.105  1.810 إنا/لععقه  فى قتإمت لعوفاقامإت قم دإ  لعقن× عقه قتإمت لعوفا   00
قامإت قم دإ  × قامإت قم دإ  لعقنإنا/عقه فى قتإمت لتقد مص  05

 لعقنإنا/عقه فى قتإمت لعوفا
1.850  1.100 

قامإت قم دإ  لعقنإنا/اا فى × أق ا قلل تو فا  فى قتإمت لعوفا  .0
 قتإمت لعوفا

1.800  1.101 
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 قم م دى : مهل( مد 9قه لعجول  تقا )  
لععقه  فتى قتإمتت  -( لتدلمطم قانلممع لمه لعقدسمتل  لعلمملطمنقمدمطمت لقدسمتل  ولعت لعملل 16وع  ندملا لعلإو لجلو ) 

 -لتتدمم  فى لعلا  لعامعى لطتممت فلاللتي  :
لل لعلمإتتتو إعتتا أه عللمتتتت لتتدلتتمط لعقانتتلي لتتتمه عللمتتت لعطمإتتت  عتجتت  لتتدطتتتمع) وتجتتت ( لعللمتتتت لعجتتاع ) وتجتتتت ( ، ماتتع  - 1

لعطمإ  عتج  لتتدطمع داتو لإتو أجتعل  لعجاتا لعقلجتأل عإتطتت للات  لعاتمعى عمدهمتؤ فتى قتإمتت لتتدمتم   قتا عللمتت لعجتاع عدلجمتأل 
 إتطت أجعل  لعجاا ل ط امت إتطى امما لقنهم لعجاع عدإممب أفع  لنجمع.

ت( لعللمتت لعجتاع )وتجتت ( ماتعلل لعلمإتو إعتا أه طمقتم طمنت   هتال لتتدلمط لعقانلي لمه عللمتت تطلتت تجت  لتتدطتمع) وتجت  -2
لععللمتتت قامعمتتت اتتدطله عللمتتت لعجتتاع قامعمتتت لدادقتتو عللمتتت تطلتتت تجتت  لتتدطتتمع ومتتا قمتتولت لاتتو لقتتت  قتتوا لتتدطتتمع فتتى لعلاتت  

 ( 365،  1990( ا وه إمق  لعامتعت .) واقمه ، 1لعامعى لطتممت فلاللتي لنإل )
قتتوا لتتدطتتمع دإتتووهم عللمتتت قا تت  لعجاتتا لعتتاي قلمهتتم لهتتى عللمتتت طمإتت  تجتت  لتتدطتتمع عتتدقطه للاتت  لعاتتمعى قتته لعللمتتت تطلتتت 

 دشطم  عللمت جاع قا لافب قنمالت تجدممع لعامتعت للعاطس  إمح.
نمتتت ، ماتتعلل عقتإمتتت لعتتوفا للعاتتتوت لععللمتتت / وتجتتت عطتت  ام ²لتتدلتتمط لعقانتتلي لعاتتمع  لتتمه قاتتمإت قتتم دإتت  لعقنإنا/اتتا -3

 -لعلمإو إعا أه قمقت قمولت قدسمت لعاتوت لععللمت مدإوو قه  ب  قاموعدهم لعدى دنص وما:
 التغير الزاوي                                    

 درجة / ثانية   =         =                      السرعة الزاوية
 الزمن                                 

فتتى قتإمتت لعتتوفا. للنم تتمه قمتولت لعاتتتب لعتتعللي  ²قم ممتت  لعتعقه اتتدطله هنتتمك قمتت لقاتتمإت قتتم دإت  لعقنإنا/اتتاونتو 
لمه لولمت لنهممت لعإتطت فى قتإمت لعوفا امؤوي إعتا نم تمه فتى قاتمإت قتم دإت  لعقنإنا/اتا فتى قتإمتت لعتوفا لطتاعك قمقتت 

 لعاتوت لععللمت للعاطس  إمح.
عقه قتإمت لتتدمتم  / امنمتت لعقته قتإمتت لعتوفا  / امنمتت ماتعلل لعلمإتو إعتا لنتأل إال طتمه عقته لعتوفا  لتتدلمط لعقانلي لمه -4

لعتتعقه لعطممتتت فتتى قتلإتت  لت تتطولا لطتتاعك -طلمتتت اتتمؤوي إعتتا إطمعتتت عقتته قتإمتتت لتتدمتتم  لعطمتتى لقتتم فمتتأل قدسمتتتل  ولعتتت لعمتتلل
 لتقد مص طقم هل لعإم  فى قتإمت لعوفا. للعاطس  إمح.

لتتدلتمط لعقانتتلي لتتمه قدسمتتت لعاتتتوت لععللمتتت / وتجتتت عطتت  امنمتتت لقدسمتتت لعاتتتوت لعقإمطمتتت وتجتتت / قطتتمع  ماتتعلل لعلمإتتو  -5
 -إعا أه قمقت قدسمت لعاتوت لعقإمطمت قو دا إاملهم للامطت لعقاموعت:

 نق×  السرعة الزاوية                                 
 ( Hall  349 , 1999 , درجة/قطاع )  =                                           السرعة المحيطية =

 القطاع                                      
للقتتم أه لعابقتتتت طتومتتت لتتتمه قدسمتتتت لعاتتتوت لعقإمطمتتتت لقدسمتتت لعاتتتتوت لععللمتتتت فلعمتتمول قمتتتولت قمقتتت لعقدسمتتتت لا متتتت  

 لال  للعاطس  إمح. امؤوي إعا عممول فى قمولت قمقت لعقدسمت
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لتتدلمط لعقانلي لمه قدسمت لتدامع ا.و.ك لعجاا / قدت فى قتإمت لت طولا لقدسمتت لتداتمع ا.و.ك لعجاتا / قدتت فتى  -6
قتإمت لعوفا، ماعلل لعلمإو إعا أه للا  لعامعى لطتممت فلاللتي مإدم  إعتا تفتا ا.و.ك لعجاتا فتى قتإمتت لت تطولا لاقتت 

م  قتإمتت لتقد تمص قته قاتمإت لعقته فمهتم عدإممتب قلتوأ لجدمتمع لعامتعتت لمتدامومدهتم لعق دماتت لقتإمتت لعاي امؤوي إعا دمم
لتتدمتتم  للعدتتى دطتتمو دطتتله للعتتإت لقتإمتتت لعتتوفا للعدتتى دقاتت  تفتتا ا.و.ك  لعجاتتا فمهتتم للعتتا لاومتتا ، لهتتل لعقطمتتل  عدإممتتب 

 أفع  لنجمع.
ا قتلل تو فات  / امنمتت لمت تطولا لأق تا قتلل / نمتلده لمت تطولا ، ماتعل لتتدلمط لعقانلي لمه عقه لعل ل  إعتا أق ت -7

لعلمإتو إه عقتته لعل تل  إعتتا أق تا قتتلل تو فاتت  لمت تطولا هتتل جتع  قتته قتإمتتت لت تطولا، فطمقتتم علو عقته لعجتتع  علو عقتته 
 لقامإت لقلل دمك لعقتإمت ) علو لعط  ( للعاطس  إمح.

/ امنمتت لمت تطولا لأق تا قتلل تو فات  /نمتلده لمت تطولا ²  لعقنإنا/لعتعقه / اتا لتتدلمط لعقانلي لمه قامإت قم دإت -8
ماتتعلل لعلمإتتو إعتتا أه طتتل  لعتتعقه لعقتتتدلط لقاتتمإت قتتم دإتت  لعقنإنتتا متتؤوي إعتتا عمتتمول فتتى إجتتا لعمتتلل لعقندجتتت فتتى لعقتإمتتت 

م دإ  لعقنإنا لعطلمتل دتؤوي إعتا أه دطتله الدهم، فطمقم علو  قمقت لت طولا لادستق  لقدم أطل  فى لاول  فلعممول قامإت ق
 قامإت قم دإ  لعقنإنا/لععقه طلمتل أمعم للعاطس  إمح.

لتتدلمط لعقانلي لمه أق ا قلل / نملده لمت طولا لأونا قتلل / نمتلده لمتقد تمص ماتعلل لعلمإتو إعتا أه عمتمول قتلل تو  -9
ال لعقتإمت لهال نمدا وته اتتوت لقتلل تو لعاات  لمت تطولا لهتال فا  لمت طولا مانى أه  ط وق  لعملل قو لتداا طامتل فى ه

 لعاتوت دؤه  لعللا  اول  لعقتإمت لعدمعمت لهى لتقد مص ل ونا قلل عهم.
 ²لتتدلتتتمط لعقانتتتلي لتتتمه عقتتته لعل تتتل  إعتتتا أق تتتا قتتتلل تو فاتتت  / امنمتتتت لمت تتتطولا لقاتتتمإت قتتتم دإتتت  لعقنإنا/اتتتا -10

 (. 7ال  نااأل لعللتو فى لعماعل ) لمت طولا ماعلل لعلمإو إعا لع
لتتدلتتمط لعقانتتلي لتتمه عقتته لعل تتل  إعتتا أق تتا قتتلل تو فاتت  / امنمتتت لمت تتطولا لعقتته لتقد تتمص / امنمتتت ، ماتتعلل  -11

لعلمإو إعا أه عممول عقه لعل ل  إعا أق تا قتلل لمت تطولا اتلو متؤوي إعتا عمتمول عقته لعقتإمتت لعدمعمتت لإات   تط وقت  
 لععقه للعاطس  إمح.-عمللقدسمتل  ولعت ل

/ امنمتت لمت تطولا لقاتمإت قتم دإت  لعقنإنا/لعتعقه / اتا ²لتتدلمط لعقانلي لمه قامإت قم دإ  لعقنإنا/لععقه / اا -12
/ امنمتتت لمعتتوفا ، ماتتعلل لعلمإتتو إعتتا أنتتأل طمقتتم طتتم  لعتتعقه علو  لعقاتتمإت فتتى لعقتإمتتت ومنهتتم ، للعمتتمول لعتتعقه للعقاتتمإت وعمتت  ²

قتتلل ومتا لاتض عإظتتت لت تتطولا اتمدا لتاتتدامول قنهتتم فتى لعقتلإتت  لعبإمتتت لأهقهتم فتتى قتإمتتت لعتوفا ومتتا قلتتوأ ومتا داتتممط 
لعنم  لعإتطى لع إمح عمملل قه لعتجممه قتلتلع لمعجاع لإدا لعاتلومه ، إا لعممول هال لعمتلل اتدقطه لعللات  قته لعنهتلض ومعمتم 

 للعاطس  إمح.تجدممع لعامتعت ل م ت طمقم لتداا  لعامتعت 
/ امنمتتت لمتقد تتمص لأق تتا قتتلل تو فاتت /نملده لمعتتوفا ، ²لتتدلتتمط لعقانتتلي لتتمه قاتتمإت قتتم دإتت  لعقنإنا/لعتتعقه / اتتا -13

ماعلل لعلمإو إعا أه قمقت قمولت قلل تو لعاا  لمعوفا قتدلطت لقامإت لعقه لعقتإمت لعدى دالمهم لهى لتقد تمص فطمقتم طتمه 
اعتتك إعتتا وقتت  قتتلل تو فاتت  لمعتتوفا طلمتتت دقطتته لعللاتت  قتته دإممتتب لنجتتمع أفعتت  ونتتو لجدمتتمع  عقتته لتقد تتمص قممتت  اتتمؤوي

دإت   لعملل لعقامطت دتؤوي إعتا عمتمول قاتمإت قتم عممول لله لعامتعت لودقمول وما ومق   اتوت لعإتطت فى قتإمت لتقد مص
 ( 137، 1988،  لعامقتللى ) لعقنإنا لععقه.



 .....الزمن ( يف مرحلت االرتقاء  يف –العالقت بني عذد من املتغرياث البايوكينماتيكيت و) دالت القوة 

62 
 

/ امنمتت لمعتوفا، ماتعلل لعلمإتو إعتا أه ²لعوفا  / امنمت لقامإت قم دإ  لعقنإنا/لععقه / اتا  لتتدلمط لعقانلي لمه عقه -14
لعتتعقه هتتل لإتتو طتفتتى قاموعتتت قاتتمإت قتتم دإتت  لعقنإنا/لعتتعقه لمعتتوفا لطمقتتم قتت  لعتتعقه علو  قمقتتت قاموعتتت قاتتمإت قتتم دإتت  

) أعالمتتتوي         علو لعطتتت  للعاطتتس  تتتإمح.  لعقنإنا/لعتتعقه لعقتتته لعتتوفا هتتتل جتتتع  قتته عقتتته قتإمتتت لعتتتوفا فطمقتتتم علو لعجتتع 
،2010  ،127 ) . 

/ امنمتتت لمتقد تتمص لقاتتمإت قتتم دإتت  لعقنإنا/لعتتعقه / ²لتتدلتتمط لعقانتتلي لتتمه قاتتمإت قتتم دإتت  لعقنإنا/لعتتعقه / اتتا -15
 (.12/ امنمت لمعوفا ، ماعلل لعلمإو إعا لعال  نااأل لعللتو فى لعامتل) ²اا 
لمعتوفا ، ماتعلل لعلمإتو إعتا أه هنتمك  ²ه أق ا قلل / نملده لمعوفا لقامإت قم دإ  لعقنإنتا / اتا لتتدلمط لعقانلي لم-16

لاتتض لعتتللالمه مادقتتوله ومتتا جمنتت  لعمتتلل لمعتتوفا للعنهتتلض تجدمتتمع لعامتعتتت ومتتا لتدامومدهتتم لعق دماتتت عدإممتتب أفعتت  لنجتتمع 
 لعوفا للعاطس  إمح . عومها إا امؤوي اعك إعا عممول قامإت قم دإ  لعقنإنا فى قتإمت

 -االستنتاجات والتوصيات: -5
 -االستنتاجات: 5-0
لجتتلو وبقتتت قانلمتتت لتتمه وتتوو قتته لعقدسمتتتل  لعلمملطمنقمدمطمتتت عقتته قتإمتتت لتتدمتتم  للعاتتتوت لععللمتتت للعاتتتوت لعقإمطمتتت  -0-

،  لقد تمص، ل  دماتت قته )ل تطولالعتعقه قته قاتمإت لعقته فتى قتلإمهتم لعق  -للتدامع ا.و.ك لعجاا قتا قدسمتتل  ولعتت لعمتلل
 وفا( فى قتإمت لتتدمم  فى لعلا  لعامعى لطتممت فلاللتي ..ل 

داتتو عللمتتت طمإتت  تجتت  لتتدمتتم  لعللمتتت تطلتتت تجتت  لتتدطتتمع لعامقتت  لعقهتتا عدإومتتو عللمتتت لعجتتاع لعقنماتتلت عدإممتتب أفعتت   -0-
 لنجمع لمعلا  لعامعى لطتممت فلاللتي .

قتإمتتت لت تتطولا عهتتم ولتل فتتموب فتتى قتإمتتت لتتدمتتم  لودقتتمول ومتتا قتتلل  لتتدمتتم  فتتى لجدمتتمع أق تتا قتتلل تو فاتت  فتتى  -0-
 لعامتعت طمقم لتداا  لعامتعت

لعتعقه فتى قتإمتت  –إه قمت عقه لقامإت قم دإ  لعقنإنا عقتإمت لتقد مص مناطس لمجملمم وما قدسمتل  ولعت لعملل  -0-
 لعوفا فى قتإمت لتتدمم   لشط  وما

لعتتعقه أهقمتتت طلمتتتل فتتى  -عقاتتمإت قتتم دإتت  لعقنإنا/لعتتعقه فتتى طتت  قتإمتتت قتته قتلإتت  لعقدسمتتتل  لعطمندمطمتتت عولعتتت لعمتتلل -5-
 عممول أل قمت عقه قتإمت لتتدمم  لمعلا  لعامعى للعاي مطله ال قتولولع لمجملمم طمقم ق  لععقه.

 -التوصيات: 0 -5
 -مل ى لعلمإو لقم م دى:

تاتتداقمت هتتال عمتتلل لعقندجتتت فتتى قتإمتتت لت تتطولا تقد تتمص قتتوت لاقطتتمه ت دتتعل  لعهتتوت فتتى لدممتتمص عقتته قتإمتتت ل -1-
 لاجتل  فى قتإمت لعوفا فى قتإمت لتتدمم  فى لعلا  لعامعى لطتممت فلاللتي .

لطتممتتتت  دطتتتلمت لعاتتتتوت لععللمتتتت عمجاتتتا فتتتى قتإمتتتت لعتتتوفا تناطماتتتمدهم لتمجملمتتتت ومتتتا قتإمتتتت لتتدمتتتم  لمعلاتتت  لعاتتتمعى -2-
 فلاللتي .

 لعد طمو وما لنجمع أق ا قلل فى قتإمت لعوفا لعقمتله لاتوت لاول  عدإممب أفع  لنجمع لمعلا  لعامعى. -3-
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لعاقتت  ومتتا دطتتلمت إتطتتت للاتت  لعاتتمعى لطتممتتت فلاتتللتي لم دمتتمت لععللمتتم لعقنماتتلت عقام تت  لعجاتتا لعقتتؤاتل فتتى قتإمتتت  -4-
 أانم  لعدوتم .فى لتتدمم  

لاد ولا جمن  لعد لمت لعاموملي للعدإمم  لعإتطى قه قلت  لعلتمإامه للعقتوتلمه لماتد ولا لاجهتعل لعإوماتت عملقتلو ومتا  -5-
 أها نممط لعملل للععاو عدطلمت لاول  لعانى عماامعمم  لعق دمات لقنهم لعلا  لعامعى.

وتا أادلإل وم  فى لاول  لعانى عدطتله لعندتملا إجتل  لإلو قشملهت وما فامعمم  ق دمات لومنم  ق دمات للطلت لال  ق -6-
 للشق .

 
 

 ادرااااااالمص
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